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Remissyttrande, Regional strategi – mäns våld mot kvinnor och
våld i nära relationer. Jönköpings län 2020-2026.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till yttrande godkänns.
Sammanfattning av ärendet
Länsstyrelsen i Jönköpings län, Region Jönköpings län och Kommunal utveckling har tagit
fram en länsövergripande strategi för arbetet mot våld i nära relationer. Syftet med strategin är
att främja samverkan bland länets berörda aktörer och peka ut gemensamma målsättningar för
det regionala arbetet mot våld i nära relationer. Strategiarbetet har letts av en arbetsgrupp med
sakkunniga inom jämställdhet och mäns våld mot kvinnor från Länsstyrelsen och Region
Jönköpings län inklusive Kommunal utveckling och har samordnats av Länsstyrelsen. I
framtagandet av strategins regionala mål har arbetsgruppen dels utgått från regeringens
nationella strategi, dels från regionala behov och önskemål som samlades in genom sex
workshops med länets aktörer inom området.
Strategidokumentet ligger i linje med Vaggeryds kommuns lokala handlingsplan inom
området våld i nära relationer. Vaggeryds kommun ställer sig bakom den regionala strategin.
Länsstyrelsen önskar remissvar senast 2020-06-18.
Ärende
Yttrande på frågeställningar
1. Beskriv hur din organisation kan använda strategin i ert arbete kring våld i när relationer
a. Vilka av strategins mål kan kopplas till er verksamhet/organisation?
b. Vilka förändringar i strategin kan öka användbarheten?
Vaggeryds kommun bedömer att strategins övergripande mål kopplar än väl mot upprättandet
av en den lokala handlingsplanen. Liknande bedömning görs gällande de, för socialtjänsten
relevanta, delmålen. Samverkan inom kommunen samt samverkan med regionen, andra
kommuner och andra aktörer är vitalt för att uppnå mål och vision. Möjligen skulle olika
samverkansaspekten mellan aktörer kunna stärkas i huvudmålsinriktning.
2. Kan er organisation stå bakom den regionala strategin?
a. Om ja, vad är det i strategin som er organisation bedömer som särskilt värdefullt för det
fortsatta arbetet med att nå vision och mål.
b. Om nej, vilka förändringar måste genomföras för att er organisation ska kunna stå bakom
strategins vision och mål?
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Strategidokumentet ligger i linje med Vaggeryds kommuns lokala handlingsplan inom
området våld i nära relationer. Vaggeryds kommun ställer sig bakom den regionala strategin.
Det är svårt att konkretisera specifikt någon del som mer värdefull för det fortsatta arbetet än
någon annan. Grunden i det lokala arbetet utgår från tidiga och främjande insatser. Återigen
bedöms samverkansaspekten mellan aktörer som central.
Beslutet ska skickas till
Länsstyrelsen
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